
 
   

Mε τον Ολυμπιακό στο ΜΟΝΑΧΟ 2ημ. 
 
 
1η ημέρα : 6/11 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ (Αγώνας Μπάγερν - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στις 04.30 και αναχώρηση για Μόναχο με πτήση της Lufthansa 
στις 06:10. Άφιξη στο Mόναχο στις 07:45.Η γνωριμία μας με την πόλη του Μονάχου θα αρχίσει  από  το 
Ολυμπιακό χωριό, θα θαυμάσουμε τα κλασικά κτίρια, τις όμορφες πλατείες και τα γοτθικά μνημεία. Θα 
περιηγηθούμε στη γοητευτική Μαρίενπλατς με το υπέροχο νεογοτθικό Δημαρχείο, την αυστηρή Μητρόπολη 
ΦράουενΚίρχε, την μποέμικη συνοικία του Σβάμπιν και το πρωτότυπο Γερμανικό Μουσείο. Άφιξη το μεσημέρι 
στο  ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Συγκέντρωση στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, επιβίβαση και 
μεταφορά στο AllianzArenaγια την παρακολούθηση του αγώνα Μπάγερν-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Μετά τη λήξη 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
 
2η ημέρα: 7/11ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό γεύμα και ελεύθερος χρόνος για τις φημισμένες μπύρες του Μονάχου , συνοδεία των 

εξαιρετικώνψητών εδεσμάτων και βόλτα στο κέντρο της πόλης. Συγκέντρωση σε συγκεκριμένο σημείο του 

κέντρου της πόλης που θα οριστεί από τον αρχηγό-συνοδό, και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την 

πτήση της επιστροφής. 

 
 
 
Αναχωρήσεις: 6/11-7/11 
-Εισιτήρια του Αγώνα εξασφαλισμένα 
-Επίσημο ταξιδιωτικό γραφείο του Ο.Σ.Φ.Π 
-Θέσεις περιορισμένες 
 
 
 
Περιλαμβάνονται: 

• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα. 

• Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 3*. 

• Πρωινό καθημερινά.  

• Εκδρομές, περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 

• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας. 

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

• Φ.Π.Α 

• Αεροπορικά εισιτήρια με την Lufthansa 

• Μία αποσκευή 23 κιλά. 

• Μία χειραποσκευή8 κιλά. 

• Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων. 

• Δημοτικοί  φόροι  ξενοδοχείου. 



 
 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  

• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

• Εισιτήρια αγώνα (αναμένεται η ανακοίνωση της τιμής /// πληρώνονται και παραλαμβάνονται πριν την 
αναχώρηση). 

 
Πτήσεις  
Αθήνα-Μόναχο 6NOV 06.10-07.45 
Μόναχο – Αθήνα 7NOV 21.25-00.50(+1) 
 
 
Σημείωση: Οι εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν. 
 
 

 

 
 
 
 

 

Δίκλινο Μονόκλινο 

535€ 

 

585€ 

 


